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BIZNIS IN PIP 
Poziv za vključitev v podjetniški program 

 

Biznis in PIP je podjetniški program, ki ga sofinancirata Občina Pivka in Občina Postojna in je 
namenjen inovativnim potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom, z namenom nudenja 
vsebinske in finančne podpore pri razvoju učinkovitega poslovnega modela za lažji zagon 
podjetij.  
 
 

I. POTEK PROGRAMA 

 

 
KOMU JE NAMENJEN? 

 
Program je namenjen vsem podjetnikom začetnikom (do treh let starosti od ustanovitve) ter 
potencialnim podjetnikom, ki razmišljajo o ustanovitvi lastnega podjetja na področju turizma v 
Občini  Pivka in tudi v ostalih gospodarskih panogah v Občini Postojna. V program se lahko 
vključijo tudi fizične osebe, vendar mora - v primeru prejema finančne nagrade - prejemnik 
ustanoviti podjetje v Občini Pivka oz. Občini Postojna in zagotavljati delovanje podjetja še 
najmanj 2 leti po prejemu nagrade (glej poglavje V).  
 
Prednost pri prijavi bodo imeli:  

 podjetniki začetniki, do treh let starosti od ustanovitve (na datum prijave v program); 
 prijavitelji, ki se v zadnjih treh letih še niso udeležili programov v izvedbi s strani 

sodelujočih organizacij: Podjetniški inkubator Perspektiva, Zavod za turizem Pivka in RRA 
Zeleni kras (vključno z RDO Postojnska jama-Zeleni kras). 

 
KAKO POTEKA? 
 
Program nudi intenzivni 6-tedenski podjetniški program s 7 delavnicami v trajanju 4 šolske ure in 
individualno podporo izkušenih mentorjev in podjetnikov, ki sodelujejo z Inkubatorjem. Delavnice 
bodo izvedene v mesecu oktobru, predvidoma na lokacijah Inkubatorja v Postojni, Veliki Otok 
44b in Pivki, v IOC Neverke oz. v Krpanovem domu. 
 
V okviru programa Biznis in PIP je obvezna udeležba pri vseh načrtovanih delavnicah, tekom 
katerih bodo udeleženci razvijali svoj produkt, storitev oz. podjetje. Udeležencem bodo tekom 
programa na voljo za individualna svetovanja tudi sodelavci sodelujočih organizacij: Podjetniški 
inkubator Perspektiva, Zavod za turizem Pivka, RRA Zeleni kras. 
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PROGRAM DELAVNIC 
 
Termini, vsebina in lokacije delavnic*: 
 

Št. Termin Usposabljanje Kraj izvajanja 

1 11.10.2022 

Uvodno srečanje udeležencev in 
mentorjev Podjetniški inkubator 

Postojna, Veliki Otok 
44b, 6230 Postojna Hitro do poslovnega modela  

2 13.10.2022 
Odličen finančni  model – izračunajmo, 
kaj se splača  

Podjetniški inkubator 
Postojna, Veliki Otok 
44b, 6230 Postojna 

3 18.10.2022 Osnove marketinga  
Krpanov dom, Prečna 
ulica 1, 6257 Pivka 

4 20.10.2022 Prodaja** 
Krpanov dom, Prečna 
ulica 1, 6257 Pivka 

5 25.10.2022 Storytelling** 
Krpanov dom, Prečna 
ulica 1, 6257 Pivka 

6 27.10.2022 
Sestavimo puzzle: ali poslovna ideja 
pije vodo? 

Podjetniški inkubator 
Postojna, Veliki Otok 
44b, 6230 Postojna 

7 7.11.2022 
Pitching: kako pripravimo dobro 
predstavitev pred komisijo? 

Podjetniški inkubator 
Postojna, Veliki Otok 
44b, 6230 Postojna 

*Organizator si pridržuje pravico do prilagoditve programa.  
**Delavnice so namenjene udeležencem programa Biznis in PIP v Občini Pivka in se jih financira s pomočjo 
Občine Pivka.  

 
Ob zaključku programa bo izvedena javna predstavitev pripravljenih podjetniških idej, na kateri 
bo potekal izbor najboljše, nagrajene podjetniške ideje. Izbora bosta potekala predvidoma 
9.11.2022 v Občini Pivka in 10.11.2022 v Občini Postojna. 
 
 

II. PRIPRAVA IN ODDAJA VLOGE 
 
Za sodelovanje na javnem razpisu lahko prijavitelj/prijaviteljica vlogo odda preko Google obrazca: 
https://forms.gle/M327ysDcTquAPHa87  
 
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno s kriteriji tega javnega poziva, 
dokumentacijo in navodili na obrazcih. 
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Vsak prijavitelj se lahko na poziv prijavi samo z eno vlogo. Prijavitelji lahko kandidirajo samo v 
eni občini hkrati. Če prijavitelj odda več kot eno vlogo, se obravnava prva, ostale se zavrže.  
 
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane do vključno 30.9.2022, do 16.00 ure preko Google 
obrazca. Obravnavane bodo samo pravočasne in pravilno izpolnjene vloge. Vse nepravočasne 
in/ali nepravilno izpolnjene vloge bodo zavržene. 
 
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge bo komisija preko elektronske pošte pozvala prijavitelja 
k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši 
od tri (3) dni od prejema poziva. 
 
Vsa predložena dokazila morajo odražati dejansko stanje. Organizator si pridružuje pravico 
vpogleda v resničnost podatkov.  
 

III. OCENJEVANJE IN IZBOR 
 
Ocenjevanje poteka dvostopenjsko. 
 
Ocenjevanje na 1. stopnji bo izvedla ocenjevalna komisija, imenovana s strani nosilca natečaja, 
Podjetniškega inkubatorja Perspektiva. Ocenjevanje bo potekalo na osnovi kriterijev, ki so 
priloženi k pozivu. Najvišje možno število doseženih točk je 100. 
 
Ocenjevanje na 2. stopnji bo po izvedenem javnem nastopu predstavitve podjetniške ideje  
izvedla ista ocenjevalna komisija kot na 1. stopnji, imenovana s strani nosilcev natečaja na osnovi 
kriterijev, ki so priloženi k pozivu. Najvišje možno število doseženih točk je 100.  
 
Izbrani prijavitelj z najvišjim številom točk bo prejel denarno nagrado in vključitev v programe 
Podjetniškega inkubatorja Perspektiva. 
 

IV. DODELITEV NAGRADE 
 

Podjetniški inkubator Perspektiva v sodelovanju z Občinama Pivka in Postojna  bo nagrajencema 
zagotovil izplačilo denarne nagrade, v vsaki Občini v višini 10.000,00 EUR bruto. 
 
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za dodelitev nagrad znaša 20.000,00 EUR bruto, in 
sicer 10.000 EUR bruto v Občini Postojna in 10.000 EUR bruto v Občini Pivka. 
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V. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA NAGRADE 
 
Obveznosti prejemnika nagrade so naslednje: 

 prijavitelj mora biti pred izplačilom nagrade uradno registriran poslovni subjekt v Občini 
Pivka oz. Občini Postojna, v obliki gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika v 
skladu z zakonodajo;  

 zagotavljanje vsebin za potrebe Podjetniškega inkubatorja Perspektiva in sodelujočih 
Občin pri pripravi različnih publikacij, promocijskih dogodkov in ostalih potreb 
Podjetniškega inkubatorja Perspektiva v povezavi s programom za spodbujanje 
podjetništva; 

 zagotavljanje sodelovanja na dogodkih povezanih s programom promocije spodbujanja 
podjetništva, na podlagi predhodnega povabila Podjetniškega inkubatorja Perspektiva. 

 
V kolikor prejemnik ne izpolni svojih obveznosti, ga lahko Podjetniški inkubator Perspektiva 
pozove k vračilu izplačane nagrade. 
 

VI. KRITERIJI IN MERILA 
 

1) Ocenjevalni kriteriji vključujejo merila za ocenjevanje vloge ter merila za ocenjevanje 
predstavitev.  

 
Merila za ocenjevanje vloge vključujejo sledeče: 
• inovativnost in izvirnost ideje za uporabnike, 
• tržni potencial ideje, 
• izvedljivost podjetniške ideje, 
• finančni vidik ideje, 
• pomen ideje za širše družbeno okolje 
• pomen ideje za razvoj gospodarstva (turizma) v lokalnem okolju in širše.  

 
 
2) Ocenjevanje poteka v dveh fazah: v prvi fazi gre za ocenjevanje prispelih vlog za vključitev v 

program Biznis in PIP, v drugi fazi pa ocenjevanje najboljše poslovne ideje z namenom 
podelitve nagrade. V prvi fazi se za ocenjevanje prispelih vlog uporablja kriterije za 
ocenjevanje vloge, v drugi fazi pa kriterije za ocenjevanje predstavitev. 
 

3) Skupno oceno v prvi in drugi fazi predstavljajo posamezne ocene članov strokovne komisije. 
Vsak član komisije ocenjuje vsako idejo po vseh opredeljenih merilih za posamezno fazo, pri 
čemer je ocena 1 najslabša, najvišja pa tista, ki je določena v posameznem merilu. Končni 
rezultat je izračunano povprečje skupnega seštevka ocen po vseh kriterijih vseh članov 
komisije. 
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4) Strokovna komisija je sestavljena iz predstavnikov Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, 
predstavnikov Občine Pivka oz. Občine Postojna, predstavnikov gospodarstva in ostalih 
sodelujočih organizacij. V primeru Občine Postojna gre za tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo 
predstavnik Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, predstavnik Občine Postojna in 
predstavnik gospodarstva. V primeru Občine Pivka gre za petčlansko komisijo, ki jo sestavljajo 
predstavnik Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, predstavnik Občine Pivka, predstavnik 
gospodarstva, predstavnik Zavoda za turizem Pivka in predstavnik RRA Zeleni kras. 

 
 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE VLOGE 
 
 

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOGE 
SKUPNO 
ŠTEVILO 

TOČK 
1. Inovativnost in izvirnost ideje za uporabnike 15 

1.1. V kolikšni meri izdelek/storitev nagovarja problem, ki do sedaj še ni imel rešitve? 10 

1.2. Ali je izdelek/storitev novost, ki temelji na lastnem znanju/razvoju, je nadgradnja 
že obstoječega podobnega izdelka na trgu (domačem ali mednarodnem) oz. je 
implementacija obstoječe rešitve v prostoru Občine Pivka in Občine Postojna? 

5 

2. Tržni potencial ideje 30 

2.1. Ali je ideja jasna glede tega, katere so ciljne skupine kupcev? 10 

2.2. V kolikšni meri so jasno in ustrezno opredeljeni ciljni trgi izdelka/storitve? 10 

2.3. V kolikšni meri poslovna ideja izkazuje trajnost oziroma je lahko dolgoročno tržno 
uspešna? 

5 

2.4. V kolikšni meri poslovna ideja omogoča rast podjetja oziroma razširitev 
poslovanja? 

5 

3. Izvedljivost podjetniške ideje 25 

3.1. Ali ima prijavitelj/podjetniška skupina ustrezna znanja in izkušnje za realizacijo 
ideje? 

10 

3.2. Ali so raziskane potencialne nevarnosti/slabosti/ovire pri uresničitvi poslovne 
ideje in ali je določen način njihovega reševanja? 

15 

4. Finančni vidik ideje 10 

4.1. V kolikšni meri so izdelane zanesljive analize pričakovane finančne donosnosti 
ideje?  

2 

4.2. Ali ima podjetje oz. potencialni podjetnik dovolj finančnih virov za razvoj produkta 
in poslovanje podjetja? 

4 

4.3. V kolikšni meri ima poslovna ideja potencial za višjo dodano vrednost? 4 
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5. Pomen ideje za širšo družbeno okolje 10 

5.1. Kakšen je pomen podjetniške ideje za družbo v smislu izboljšave kakovosti 
življenja, napredka družbe, reševanja okoljskih problematik ...? 

5 

5.2. V kolikšni meri podjetniška ideja predvideva vzpostavitev trajnostnega ravnanja 
pri poslovanju podjetja (ravnanje z odpadki, varčevanje z naravnimi viri in energijo, 
uporaba trajnostnih materialov, uporaba zelenih virov energije, energetska varčnost, 
poraba vode,…) 

5 

6. Pomen ideje za razvoj gospodarstva (turizma) v lokalnem okolju in širše 10 
6.1.V  kolikšni meri poslovna ideja prispeva k razvoju gospodarstva (turizma) v 
lokalnem okolju.  

5 

6.2.V kolikšni meri poslovna ideja vključuje naravne in kulturne dediščine Občine 
Pivka (npr. Dvorec Ravne, stare šole v Trnjah, Zagorju itd., jezera) 

5 

SKUPAJ Ocena poslovne ideje 100 
*Kriterija 6.1. in 6.2. se ocenjuje v primeru Občine Pivka. V primeru Občine Postojna se z največ 10-imi 
točkami ocenjuje zgolj kriterij 6.1.   

 
KRITERIJI ZA PREZENTACIJO OCENJEVANJE PREDSTAVITEV 

 

  

MERILA ZA OCENJEVANJE PREDSTAVITEV 
NAJVEČJE 
MOŽNO ŠTEVILO 
TOČK 

7. Predstavitev poslovnega modela pred komisijo 100 

7.1. Prepričljivost nastopa in zagovarjanje poslovne ideje (jasnost 
podatkov, smotrna izbira informacij itd.) 

35 

7.2. Celovitost poslovnega modela (opredeljeni vsi elementi poslovnega 
modela, indikacija o zmožnosti realizacije tako opredeljenega poslovnega 
modela) 

35 

7.2. Dinamičnost in zmožnost animacije strokovne komisije (komunikacijski 
pristopi (vizualni, verbalni) in uporaba inovativnih pristopov pri predstavitvi 
ideje) 

30 

SKUPAJ Ocena predstavitve 100 
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DODATNI KRITERIJI  
 

DODATNI KRITERIJI  

Prijavitelj spada v kategorijo podjetnika začetnika, do treh let starosti od 
ustanovitve (na datum prijave v program).  

da
ne 

Prijavitelj se je v zadnjih treh letih udeležil programov v izvedbi s strani 
sodelujočih organizacij: Podjetniški inkubator Perspektiva, Zavod za 
turizem Pivka in RRA Zeleni kras (vključno z RDO Postojnska jama-Zeleni 
kras). 

da
ne 

 

VII. REZULTATI 
 
1) Razglasitev rezultatov poziva bo javna, potekala bo po končanih predstavitvah idej in 

ocenjevanju komisije, predvidoma 6.10.2022. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani 
Podjetniškega inkubatorja Perspektiva in v drugih medijih. 
 

2) Podjetniški inkubator Perspektiva, Občina Pivka in Občina Postojna si pridržujejo pravico, da 
s soglasjem prijavitelja nagrajene podjetniške ideje tudi javno predstavlja ter uporablja foto in 
video material iz dogodka. 

 

VIII. DODATNE INFORMACIJE 
 
Vse informacije o pozivu so objavljene na spletni strani www.inkubator-perspektiva.si, organizator 
bo elemente poziva in možnost prijave predstavil tudi na virtualnem dogodku v četrtek, 15.9.2022 
ob 14.00, na https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAocemrpjIpH9GHVmFjE0dE6j8BRaT-
TX7q. Potencialni prijavitelji lahko dobijo dodatne informacije o javnem pozivu tudi vsak delovni 
dan po telefonu ali elektronski pošti.  
 
Kontakt:  
 
Ana Širca: ana.sirca@inkubator-perspektiva.si, 031 257 222 
 

IX. OSTALO 
 
1) V natečaju uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in 

veljajo enakovredno za oba spola. 
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2) Vsi osebni podatki ter posredovana dokumentacija bodo skrbno varovani in uporabljeni zgolj 
za potrebe organizatorja in delo strokovne komisije. 
 

3) Prijavitelj s podpisom potrjuje, da je seznanjen, da bodo posredovani podatki skladno z 
zakonskimi podlagami zbrani, hranjeni, obdelovani in uporabljeni za potrebe izvajanja 
aktivnosti v okviru javnega razpisa SIO-ZZP-2020-2022 in soglašajo s tem, da so ti podatki za 
namene spremljanja in poročanja v okviru javnega razpisa posredovani agenciji (SPIRIT 
Slovenija), ministrstvu (MGRT) ter Občini Pivka in Občini Postojna.  

 
Izvedba poziva je v okviru JR SIO 2020-2022 sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 
 

4) Organizator si pridržuje pravico do sprememb poziva in prijavne dokumentacije, ob predhodni 
javni objavi na spletni strani: www.inkubator-perspektiva.si  
 

 
 
Datum: 9. 9. 2022 
 


